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Αθήνα, 18 Μαΐου 2015  
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
 Χρονίζουσες εκκρεμότητες που αφορούν τη μη καταβολή δεδουλευμένων, τη μη καταβολή του 50% 
της αποζημίωσης, τη μη καταβολή των απλήρωτων 18 ημερών Ιανουαρίου 2013, σε αντίθεση με τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παραμένουν άλυτες. 
 
 Αντίστοιχες κατ’ αναλογία υποχρεώσεις, εκκαθαρίσεις Τράπεζας Ελλάδος – Πολιτείας, παραμένουν 
σε εκκρεμότητα και αφορούν όλους εκείνους τους συναδέλφους οι οποίοι είχαν την «τύχη» να εργάζονται 
σε Τράπεζες που εφαρμόστηκε το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (σπάσιμο 
Τραπεζών – Εκκαθάριση κ.λπ.) Αγροτική – Ταχ. Ταμιευτήριο – Συνεταιριστικές Τράπεζες κ.λπ. 
 
 Η αντιμετώπιση του προβλήματος αφορά το κλάδο.  Έτσι, σταθερή και συνεχής είναι η 
συνεργασία του Συλλόγου μας με την ΟΤΟΕ.  Αυτή η συνεργασία είναι που ενδέχεται να δώσει 
σύντομα λύση και σε αυτό το πρόβλημα. 
 
 Ο Σύλλογός μας σταθερά προσηλωμένος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων, 
ακολουθεί αταλάντευτη πορεία, εκμεταλλευόμενος πλήρως τα χρονικά περιθώρια, ώστε οι 
Συνάδελφοι με το ελάχιστο δυνατό κόστος να διεκδικήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους. 
 

 Καλούμε για άλλη μια φορά την Τράπεζα της Ελλάδος να ανταποκριθεί στις 
ευθύνες της και να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της.  

 Καλούμε τη Κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι ρόλος της είναι και δική μας 
απαίτηση να παρέμβει, ώστε όλοι οι φορείς να λειτουργήσουν στην 
κατεύθυνση λύσης του προβλήματος.  

 
 Καμία δικαιολογία για το αντίθετο δεν είναι αποδεκτή και επιστρέφεται άναυλα. 
 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει ορισθεί συνάντηση με την Διεύθυνση Προσωπικού της 
Τράπεζάς μας, ώστε να δρομολογηθεί οριστική διευθέτηση του προβλήματος που  αφορά το επιτόκιο των 
στεγαστικών δανείων των Συναδέλφων.  
 
  

 Απαιτούμε σεβασμό στην αξιοπρέπειά μας.  

 

 Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε.  

 

 Μοναδικός στόχος η απόλυτη δικαίωσή μας.  

 
 

              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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